Część II – Wzór umowy

UMOWA Nr: ………………
zawarta w dniu ……….....………………………………………….. w Bystrzycy Dolnej 55A
(zwana dalej „Umową”)
pomiędzy:
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy
Dolnej 55A, 58-100 Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000307935,
będącym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, o numerach NIP: 8842663863, Regon:
020775910, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 3.813.100,00 złotych wpłacony w całości,
reprezentowanym przez :
Prezesa Zarządu – Lidię Mendak
zwanym dalej „Zamawiającym”
(wydruk z systemu informatycznego KRS Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 1 do umowy)
a:
………………………………………………. z siedzibą w :
……………………………./……………………………prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „….. „,
reprezentowanym przez :
1. ……………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem”
(wydruk z systemu informatycznego CEIDG/KRS Zamawiającego stanowi Załącznik Nr 2 do umowy)
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”
o następującej treści:
Wykonawca został wyłoniony zgodnie z Zasadą Konkurencyjności w oparciu o „Wewnętrzne procedury
Świdnickiego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zawierania umów dla zadań
objętych projektem „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica” realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”, zwane dalej „Regulaminem”, na podstawie oferty Wykonawcy z
dnia ……………… .
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:
§1
1. Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty:
a) Załącznik nr 3 – Część III ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);
b) Załącznik nr 4 – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami;
c) Załącznik nr 5 – Wykaz Cen;
d) Załącznik nr 6 – Część I ZO – Instrukcja dla Wykonawców (IDW);
e) Załącznik nr 7 – Wykaz kluczowych ekspertów
2. Części wymienione w ust. 1 należy traktować jako wzajemnie objaśniające i uzupełniające. W
przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wskazanych w ust. 1 pierwszeństwo
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mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. Aneksy do Umowy, jeśli
wystąpią będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.
3. Pojęcia używane w niniejszej Umowie należy interpretować zgodnie z definicjami wskazanymi w
OPZ.
§2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera
przez
Wykonawcę w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla robót budowlanych według FIDIC
(Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów – Federation Internationale des IngénieursConseils) dla kontraktów na roboty budowlane oraz świadczenie usług doradczych i eksperckich w
ramach Pomocy Technicznej w celu pomyślnego wdrożenia, realizacji i rozliczenia Projektu pn.:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”, bez prawa wyłączności, na
warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący
Załącznik nr 3 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niniejszą Umowę mając na uwadze dobro
Zamawiającego z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego
charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w dokumentach wewnętrznych
Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Wykonawca, obowiązki
wymagające współpracy z Zamawiającym wykonywał będzie w godzinach pracy Zamawiającego.
Postanowienia obejmujące słowa „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” wymagają dokumentu
pisemnego oraz „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis
elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym.
Strony wzajemnie wyznaczą osoby odpowiedzialne za koordynację i zarządzanie przedmiotową
Umową. Przekazane zostaną kluczowe dane na temat danych teleadresowych do kontaktu.
Przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej dokumenty, oświadczenia,
korespondencja itp. Winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją.
Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 15:00 z tym, że dostarczenie ich w godzinach późniejszych będzie
skutkowało uznaniem, że dotarły do Zamawiającego następnego dnia roboczego, co jest istotne z
punktu widzenia naliczania ewentualnych kar za niedotrzymanie terminów umownych.
Maksymalny termin odpowiedzi na bieżącą korespondencję każdej ze stron wynosi 5 (pięć) dni
kalendarzowych. Termin liczony od dnia otrzymania korespondencji.
W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy
użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od
dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym
wypadku dopiero z chwilą dostarczenia ich w formie pisemnej.
Dopuszcza się przekazywanie dokumentów wymaganych na mocy Umowy drogą elektroniczną,
niemniej jednak każdy dokument w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez Strony będzie
przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej.
Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci
te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy.
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli osobie
upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą
wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas jak i po wykonaniu Umowy.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem Umowy
nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy,
publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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16. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy oraz
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po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno Inżynier jak i zatrudniony lub zaangażowany przez
niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych
w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę
Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych
przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i
w celu wykonania Umowy.
Zamawiający może udzielać Wykonawcy zamówień dodatkowych, jeśli usługi lub dostawy nim
objęte są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
1) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od
zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
2) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
Ponadto wartość zamówienia dodatkowego nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia.
Zamówienia dodatkowego można udzielić tylko dotychczasowemu wykonawcy.
Zamawiający udziela zamówienia dodatkowego w formie aneksu do Umowy.
Postanowienia niniejszej Umowy dotyczące Inżyniera stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ją realizujących.
Wykonawcy wspólnie realizujący niniejszą Umowę (Inżynier) solidarnie odpowiadają za jej
należyte wykonanie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została uznana za
najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.1. IDW tj.
pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy realizujący wspólnie niniejszą Umowę, przed jej podpisaniem, zobowiązani są
przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców oraz sposób
współdziałania wykonawców wspólnie realizujących niniejszą Umowę.
Wykonawcy realizujący wspólnie umowę przedłożą Zamawiającemu kopię umowy opisującej
przyjętą formę prawną oraz określającą zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy
realizacji niniejszej umowy. Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W umowie, o której mowa powyżej,
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika (Lidera)
upoważnionego do zaciągania zobowiązań na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę i każdego z osobna. Pełnomocnik (Lider) upoważniony będzie
także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania
poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.
Niniejsza Umowa musi być podpisana przez Upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
wykonawców składających ofertę wspólną - Lidera.
Liderem, o którym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu jest ………………….
§3
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Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy w zakresie koniecznym dla należytego
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności poprzez udostępnianie
stosownych dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy.
W razie wystąpienia przeszkód w realizacji umowy Strony zobowiązują się do niezwłocznego
podjęcia uzgodnień w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy mających na celu
rozwiązanie zaistniałych problemów.
Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania drogą telefoniczną, i/lub e-mailową i/lub
faksową o planowanym terminie każdego ze spotkań, z 5 (pięcio) dniowym wyprzedzeniem.
Strony zobowiązują się do dokonywania odbioru zrealizowanych usług oraz zapłaty za realizację
przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie.
Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy następujących dokumentów:
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a) Kopii Wniosku o wsparcie przedsięwzięcia w ramach Funduszu Spójności w języku polskim
(także w wersji elektronicznej),
b) Kopii Umowy o dofinansowanie Projektu (UoD),
c) Kompletnych dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w Projekcie,
d) Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego
jest przewidziany prawem lub też po udzieleniu mu przez Zamawiającego odpowiednich
pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w sprawach Projektu,
e) Dostarczenie Inżynierowi listy osób Jednostki Realizującej Projekt wraz z informacją o ich
obowiązkach w związku z Umową.
§4
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3.

Ustala się termin wykonania Umowy – od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2020r., w tym
przewiduje się:
a) Okres świadczenia usług Inżyniera Projektu i Pomocy Technicznej – do dnia 31.10.2019r.,
przy czym w przypadku konieczności wydłużenia usługi Pomocy Technicznej do 3 miesięcy
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;
b) Okres świadczenia usług Inżyniera Projektu podczas trwania okresu zgłaszania wad, rękojmi,
gwarancji kontraktów na roboty i dostawy - od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.10.2020r.
Termin wymieniony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu zakończenia robót.
Wysokość wynagrodzenia będzie każdorazowo ustalana w drodze aneksu do Umowy zawartego w
drodze negocjacji między stronami Umowy i będzie uzależniona od zakresu obowiązków
Wykonawcy w przedłużonym okresie Umowy.
Ustala się termin gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę 12 (dwanaście) miesięcy liczone od
dnia wykonania przedmiotu Umowy, co zostanie stwierdzone w protokole końcowym odbioru
usługi podpisanym przez Zamawiającego. Za dzień wykonania przedmiotu Umowy uważa się
dzień przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego Raportu Końcowego dla Umowy.
§5
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Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2, strony ustalają wynagrodzenie o
charakterze ryczałtowym w wysokości ……………............. PLN netto (słownie złotych:
………………………………………………………….) plus należny VAT w kwocie ………………….. PLN
(słownie
………………….),
tj.
………………………………..
PLN
brutto
(słownie:
……………………………………………………………………….).
Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana w Ofercie
Wykonawcy, stanowiącej Załącznik Nr 4 do Umowy.
§6
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Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w § 5 następować będzie z dołu, kwartalnie w równych
ratach, po upływie kwartału kalendarzowego, na podstawie faktur prawidłowo wystawionych
przez Wykonawcę z wyszczególnieniem kwot za realizację poszczególnych pozycji Wykazu Cen, w
oparciu o podział zawarty w tym Wykazie. Zamawiający dopuszcza, że pierwszy i ostatni kwartał
jest krótszy niż 3 miesiące.
Wynagrodzenie za Pomoc Techniczną płatne będzie przez cały okres realizacji Umowy z dołu w
równych ratach kwartalnych. Należność kwartalna będzie obliczana jako iloraz kwoty wskazanej w
odpowiedniej pozycji Wykazu Cen przez liczbę raportów kwartalnych (przejściowych), do których
sporządzenia Wykonawca będzie zobowiązany za okres od podpisania Umowy do 31.10.2019r.
Wynagrodzenie za pełnienie roli Inżyniera płatne będzie przez cały okres realizacji Umowy
następująco:
a) 90% wynagrodzenia Inżyniera płatne będzie z dołu w równych ratach kwartalnych. Należność
kwartalna będzie obliczana jako iloraz 90% kwoty wskazanej w odpowiedniej pozycji Wykazu
Cen przez liczbę Raportów kwartalnych (przejściowych), do których sporządzenia Wykonawca
będzie zobowiązany za okres od podpisania Umowy do 31.10.2019r.
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b) 10% wynagrodzenia Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad płatne będzie z dołu w równych
ratach kwartalnych. Należność kwartalna będzie obliczana jako iloraz 10% kwoty wskazanej w
odpowiedniej pozycji Wykazu Cen przez liczbę Raportów kwartalnych (przejściowych), do
których sporządzenia Wykonawca będzie zobowiązany pomiędzy datą 01.11.2019r. a datą
zakończenia Umowy tj. 31.10.2020r.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury za dany kwartał po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego Raportu kwartalnego (przejściowego), o którym mowa w § 7 Umowy,
ewentualnie po upływie terminu na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń i nie wniesieniu
przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym terminie.
W przypadku ostatniego kwartału kończącego okres, o którym mowa w § 4 pkt 1 a, podstawą do
wystawienia faktury jest prawidłowe przygotowanie Raportu końcowego dla Projektu, o którym
mowa w § 7 pkt 3 Umowy.
W przypadku ostatniego kwartału obowiązywania Umowy podstawą do wystawienia faktury jest
prawidłowe przygotowanie Raportu końcowego dla Umowy, o którym mowa w § 7 pkt 4 Umowy.
Wystawiona faktura VAT będzie zawierała aktualną na dzień jej wystawienia stawkę podatku od
towarów i usług.
Wykonawca sporządzi w oparciu o wyżej wymienione zasady oraz załączony do oferty Wykaz Cen
– plan płatności, który przedstawi do akceptacji Zamawiającego.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający będzie regulował zgodnie z
powyższymi postanowieniami, przelewem na wskazany przez Wykonawcę na fakturze numer
rachunku bankowego w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wykonania przelewu.
Za zwłokę w płatności przysługującego wynagrodzenia, Wykonawca zastrzega sobie prawo
pobierania odsetek ustawowych od Zamawiającego.
Faktury i dokumentacja dotycząca płatności sporządzana będzie przez Wykonawcę w języku
polskim.
Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej Umowy nie
mogą bez zgody Zamawiającego być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 509 §
1 K.c.), ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 498 K.c.).
§7
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Wykonawca zobowiązany jest przygotować Raport Wstępny w terminie do 30 dni od podpisania
niniejszej Umowy. Następnie Wykonawca będzie zobligowany opracować Raporty w trybie
kwartalnym.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raporty kwartalne z
postępu kontraktów i ze stanu realizacji Umowy Inżyniera obejmujące 3 miesiące kalendarzowe,
w terminie do 5 dnia roboczego miesiąca następującego po kwartale, którego Raport dotyczy.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raport końcowy dla
Projektu najpóźniej w terminie do 21 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia Robót i wystawieniu
dla wykonawców robót i dostaw Końcowego Świadectwa Płatności oraz zwolnienia Zabezpieczenia
należytego wykonania Kontraktu na roboty.
Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raport końcowy dla
Umowy najpóźniej w terminie do 21 dni po dacie zakończenia Umowy, rozumianego jako termin
zakończenia Okresu Zgłaszania Wad, po wystawieniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania
Robót.
Zamawiający w terminie do 5 dni od daty otrzymania Raportów, powiadomi pisemnie Wykonawcę
o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn jego odrzucenia.
Jeśli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów w terminie jak wyżej od
daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, o których mowa wyżej,
Wykonawca zobowiązany jest je usunąć, a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych
przez Zamawiającego w terminie do 3 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.
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8.

Raporty Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w 3 (trzech) egzemplarzach w formie
pisemnej i w 1 (jednym) egzemplarzu w wersji elektronicznej (płyta CD).
§8

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będzie
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana faksem lub pocztą
elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie przesłana także w formie pisemnej i data jej
otrzymania jest datą otrzymania korespondencji. Przesyłka pocztowa musi być wysłana za
pośrednictwem publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczona osobiście na adresy Stron
podane w umowie.
2. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją niniejszej Umowy Strony wyznaczają:
1) Zamawiający – Pan(i) …………., tel. ………………, fax ……………., e-mail: ……………………
2) Wykonawca – Pan(i) ………….., tel. ………………, fax …………….., e-mail: …………………..
3. W przypadku zmiany adresu do korespondencji Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie
poinformować Zamawiającego o tym fakcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie poinformuje
Zamawiającego o zmianie adresu do korespondencji, wszelka korespondencja związana z
przedmiotem Umowy zostanie uznana za skutecznie doręczoną pod dotychczasowy adres.
4. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie lub telefonicznie Inżynierowi jest skuteczne od
momentu jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3
(trzech) dni od jego przekazania.
5. Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, kiedy
Inżynier stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres
przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o
tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.
6. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie Inżynierowi w terminie 3 dni od daty otrzymania
powiadomienia.
§9
1. Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy przedstawi Kluczowych Ekspertów na
podstawie wymagań zawartych w III części Zapytania Ofertowego.
2. Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Ekspertów, przedstawionych w Załączniku Nr
7 do Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,
akceptującego nowego Kluczowego Eksperta.
3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Ekspertów w następujących
przypadkach:
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego;
b) nie wywiązywania się Kluczowego Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy;
c) jeżeli zmiana kluczowego Eksperta stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Eksperta, jeżeli uzna i udowodni,
że Kluczowy Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
5. W przypadku zmiany Kluczowego Eksperta, nowy Kluczowy Ekspert musi spełniać wymagania
określone dla danego Eksperta w Załączniku nr 6 do Umowy (IDW).
6. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w
terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
7. W okresie wykonywania Umowy Inżynier może udzielić urlopu Ekspertom na następujących
warunkach:
a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Ekspertów oraz zaproponować osoby
zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem,
c) wszystkie osoby zastępujące Ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego,
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d) osoby wskazane przez Wykonawcę na zastępstwo muszą posiadać doświadczenie i kwalifikacje
umożliwiające prawidłową realizację Umowy.
§ 10
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Wykonawca wnosi w pieniądzu zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dacie
podpisania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto zapisanej w § 5 niniejszej Umowy, co
stanowi kwotę ……………………….. PLN.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 100% po wykonaniu przedmiotu zamówienia, w
terminie do 30 dni po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność końcową przez NFOŚiGW.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zwróci wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub
kilka form, o których mowa w części 13 IDW. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wartości.
Udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być: bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze
pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich
dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej polskiej i podlegają
kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności
zabezpieczenia Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument zabezpieczenia w
terminie 7 (siedmiu) dni od zajścia wyżej powołanych okoliczności, a w razie nie przedstawienia
nowego dokumentu, Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia za wykonane usługi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Koszty związane z wystawieniem dokumentów dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ponosi Wykonawca.
W przypadku nienależytego wykonania Umowy kwota zabezpieczenia wraz z odsetkami lub jego
część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie wykorzystana przez Zamawiającego
do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczeń objętych
zabezpieczeniem, na co Wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
prac będących przedmiotem umowy, Zamawiający może zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy,
korzystając z kwoty wniesionej w ramach zabezpieczenia.
§ 11

1.
2.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co
najmniej 200 tys. PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, o której mowa
w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to ubezpieczenie, Wykonawca okaże
Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem
opłacenia składek na to ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 (siedmiu)
dni od daty wygaśnięcia poprzedniej umowy ubezpieczenia.
§ 12

1.

Wykonawca ma prawo, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu pisemnej zgody,
zlecić wykonanie części usług podwykonawcom, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich działania
i zaniechania. Podstawą zgody Zamawiającego będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część
zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wskazaniem
zdolności podwykonawcy do jej wykonania.
Zapytanie ofertowe dla zadania nr 7
Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

Część II – Wzór umowy

2.

Zdolność podwykonawcy do wykonania umowy ocenia się według takich samych kryteriów i w
taki sam sposób, jak dla Wykonawcy.
3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, z
podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawców, tak jak gdyby to były działania, uchybienia i zaniedbania samego Wykonawcy.
5. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z
podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
wyraził zgodę na zawarcie umowy. Umowa z podwykonawcą powinna być zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Załącznikach do
Umowy oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,
8. Podwykonawcy są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,
oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
9. Każda umowa o podwykonawstwo w zakresie sposobu wyliczenia wynagrodzenia musi
uwzględniać postanowienia § 6 Umowy.
10. Wykonawca, podwykonawca przedłoży wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z
Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.
11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi
przedmiotową umową również oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym.
Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o
podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.
12. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sposób
wykonywania zobowiązania przez podwykonawcę nie odpowiada wymaganiom określonym w
Umowie, jak również jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje
Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa,
określonych w Umowie oraz Załącznikach do Umowy lub nie dają rękojmi należytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy zadań.
Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanym przedmiotem
umowy o podwykonawstwo obejmuje okres dłuższy, niż okres gwarancyjny ustalony w Umowie
Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego
dokonać cesji na jego korzyść uprawnień wynikających z tych zobowiązań.
§ 13
1.

W zakresie dotyczącym wykonanych prac o charakterze twórczym, podlegających ochronie
prawnej, Wykonawca zobowiązuje się stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych do przeniesienia na Zamawiającego wszelkich autorskich praw
majątkowych do korzystania i rozporządzania utworem powstałym w wyniku wykonania tych prac
będącym przedmiotem praw autorskich oraz praw pokrewnych na wszelkich dopuszczalnych przez
prawo polach eksploatacji znanych w dniu podpisania Umowy, określonych w art. 50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności do:
a) zwielokrotniania i utrwalania całości lub części utworów techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do pamięci komputera i innych
tego typu urządzeń,
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2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

b) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w każdy sposób w Internecie oraz
innych sieciach komputerowych,
c) udostępniania osobom trzecim, dokonywanie zmian, adaptacji, opracowań,
d) wielokrotnego publikowania utworów lub ich części,
e) publiczne prezentowanie (rozpowszechnianie) utworów lub ich części,
f) wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera,
g) realizacji według utworu i jego zmian,
h) wykorzystania poszczególnych elementów lub całości utworu, jego zmian, adaptacji.
Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do danego utworu następuje
każdorazowo z dniem faktycznego przejęcia lub akceptacji utworu przez Zamawiającego. Z tym
też dniem przechodzi na Zamawiającego własność egzemplarzy utworów.
Wraz z przeniesieniem całości autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Wykonawca w
ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, przenosi na Zamawiającego prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych. Wykonawca udziela tym samym
Zamawiającemu nieodwołalnego zezwolenia na nieograniczone wykonanie zależnego prawa
autorskiego do utworów (kontynuacja lub wykorzystanie utworów przez osoby trzecie),
korzystania z nich i rozporządzania oraz do dokonywania w nim zmian, we wszelkich
dopuszczalnych przez prawo polach eksploatacji.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca wyraża zgodę na
dokonywanie przez Zamawiającego oraz inne podmioty lub jednostki zmian, przeróbek,
modyfikacji, aktualizacji, opracowań oraz adaptacji utworu oraz do rozporządzania i korzystania
przez Zamawiającego oraz inne podmioty lub jednostki z dokonanych zmian, przeróbek,
modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji tego utworu. Jeżeli wymagana jest w powyższym
zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do utworu, Wykonawca
zobowiązuje się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej
Zamawiającemu.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Wykonawca oświadcza, iż przeniesie na
Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których utwór został utrwalony i przekazany
Zamawiającemu. Przejście własności nośników następuje z chwilą wydania Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących
przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w
ust. 4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych
praw do utworów powstałych wskutek działań podejmowanych przez podwykonawców lub też
poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że powstały utwór jest jego samodzielnym dziełem i że
posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie oraz prawa do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 4, następuje bez ograniczeń,
co do czasu, ilości i terytorium.
W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszania –
w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów, w zakresie ustalonym w niniejszej umowie
- przysługujących im praw autorskich, Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich.
§ 14

1.

2.

Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona
może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni do wykonania z
zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do
odstąpienia od Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy,
dostarczania raportów, opracowań, dokumentów i opinii w terminach określonych przez
Zamawiającego oraz wynikających z niniejszej Umowy, obowiązków określonych w OPZ,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania Umowy i zapłacenia tytułem kary umownej
kwoty w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy
kolejny dzień opóźnienia.
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3.

W przypadku nieprawidłowości w działaniu lub zaniechaniu działania Wykonawcy w realizacji
Umowy skutkujących niemożnością kontynuacji wykonania Umowy z Wykonawcą lub Umów z
Wykonawcami kontraktów podlegających nadzorowi lub Umowy o dofinansowanie Projektu w
ramach POIiŚ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania Umowy i zapłacenia tytułem
kary umownej kwoty w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1 za każdy kolejny dzień opóźnienia.
4. W przypadku braku potwierdzenia systematycznej obecności inspektorów nadzoru w czasie
realizacji robót w sposób i w terminach określonych w OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do
zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 300,00 PLN netto za jedną nieobecność.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy przypadek
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
6. Przez niewykonanie Umowy rozumie się niepodjęcie w terminie czynności, do których Wykonawca
był zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy. Przez nienależyte wykonanie rozumie się
zrealizowanie obowiązków określonych w Umowie, w szczególności w OPZ, w sposób niezgodny z
zawartymi tam wymogami, w szczególności w przypadku braku wymaganej w OPZ
funkcjonalności systemu informatycznego do rozliczania i monitorowania robót lub działania
systemu w sposób niezgodny z informacjami wynikającymi z oferty Wykonawcy,
Przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie się również zwłokę w wykonaniu przedmiotu
Umowy przekraczającą 3 miesiące.
7. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2, i 4 wyniosą więcej niż 10% wartości
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, Zamawiający, po powiadomieniu
Wykonawcy, może odstąpić od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.
8. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić
z każdych sum należnych Wykonawcy i/lub skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy.
9. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania
dodatkowego terminu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego również w przypadku, gdy
uprawniony do tego podmiot zakwestionuje prawidłowość wydatkowania przez Zamawiającego
kwot w ramach realizowanego projektu, jeżeli wydatkowanie nastąpiło na skutek zaniedbań
Wykonawcy lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. W szczególności dotyczy to
sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości wydatkowania w przypadku kwot wypłaconych przez
Zamawiającego wykonawcom robót budowlanych po otrzymaniu od Inżyniera wniosku o ich
wypłatę.
§ 15
1.

2.
3.
4.

Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, chyba że konieczność wprowadzenia
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub
zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
OPZ.
Przewiduje się zmianę terminu wykonania Umowy o czas niezbędny do prawidłowego zakończenia
i rozliczenia Projektu lub w przypadku rozszerzenia projektu na wniosek Zamawiającego. W takim
przypadku odpowiednio zostanie Wykonawcy zwiększone wynagrodzenie w oparciu o stawki
wynikające z Oferty.
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5. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w tym również zmiany
zakresu przedmiotu zamówienia, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w każdym przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są
korzystne dla Zamawiającego.
6. Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej lub
instytucji opiniujących, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań
administracyjnych, sądowoadministracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie
powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac
będących przedmiotem umowy.
7. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodna wolą Stron na wniosek jednej ze Stron umowy
zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia, czas wykonania zamiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy. Zmiana
umowy powinna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
8. Umowa ulegnie zmianie również w przypadku zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT). W
takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z
uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury
(powstania obowiązku podatkowego). W tych przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego
Wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu
tego wynagrodzenia w nowej wysokości, tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy (ta
zmiana Umowy jest skuteczna bez zawierania jej na piśmie). Podstawą do ustalenia
wynagrodzenia należnego wykonawcy uwzględniającego aktualną stawkę podatku VAT są bowiem
postanowienia Umowy wiążącej strony.
9. Dopuszczalne są wszelkie nieistotne zmiany Umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o
charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc
nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy,
innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści umowy.
10. Możliwa jest zmiana Umowy, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie;
2) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców;
11. W razie udzielenia zamówienia dodatkowego wartość zamówienia zostanie określona przez
Zamawiającego według obowiązujących reguł oraz zasad obowiązujących u Zamawiającego, przy
uwzględnieniu określonych zasad obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w
aglomeracjach”.
12. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
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a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z
umowy,
13. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacji, gdy nastąpi:
1) zmiana terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 będzie możliwa, jeżeli będzie
wynikała ze zmian czasu na ukończenie robót lub dostaw, które Inżynier będzie nadzorował
spowodowanych:
a) siłą wyższą, o której mowa w Warunkach Kontraktowych na roboty budowlane lub
dostawy,
b) warunkami atmosferycznymi potwierdzonymi przez właściwą stację meteorologiczną:
katastrofy żywiołowe, o których mowa w Warunków Kontraktowych na roboty
budowlane lub dostawy,;
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, w tym
przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów – to jest przerwy
spowodowane długotrwałymi, ciągłymi opadami deszczu, trwającymi min 2 tygodnie.
c) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności:
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczególności istnienie podziemnych i nadziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów;
niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem;
wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, nieprzewidywane w IDW.
d) zmianami będącymi następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w
szczególności:
wstrzymanie realizacji umowy na roboty budowlane lub dostawy przez
Zamawiającego;
konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji
technicznej urządzeń;
e) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, itp.;
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej,
konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego
konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy
konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy;
f) przedłużeniem procedury zawarcia Umowy na roboty budowlane lub dostawy,
g) Umowa może zostać zmieniona w razie zajścia okoliczności wynikających ze zmian
określonych w klauzulach 1.9, 2.1, 4.7, 4.12, 4.24, 7.2, 7.4, 8.9, 10.3, 16.1, 17.4, 19.4
Warunków Kontraktowych.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin
wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności.
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia związana z koniecznością zaspokojenia roszczeń lub
oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub
niemożliwych do jednoznacznego określania w chwili zawierania umowy;
3) zmiana płatności wynikająca z wszystkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie
spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy.
4) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu;
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5) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zapłaci za
wszystkie dotychczas spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
6) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres. Niniejsza zmiana nie może
spowodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
14. Wszystkie powyższe postanowienia ust. 13 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
15. Nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany osobowe:
1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane, prawo geologiczne i górnicze lub innych ustawach,
2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których
wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg IDW,
zmiana o, której mowa w pkt 2) będzie niemożliwa, w przypadku gdy dotyczy osoby ocenianej
na podstawie podmiotowych kryteriów oceny ofert, chyba że w zamian za taką osobę zostanie
zaproponowana osoba o doświadczeniu i/lub wykształceniu co najmniej takim samym jakie
posiada osoba zastępowana. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu, natomiast wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 16
1.

2.
3.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu
jednej z okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
faktycznego wykonania części Umowy,
2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go z rejestru,
3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej Umowy,
4) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności gdy:
a) Wykonawca utraci uprawnienia na prowadzenie działalności w zakresie przedmiotu Umowy,
b) Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy lub przerwał jego realizację i nie
realizuje go bez uzasadnionej przyczyny przez okres co najmniej 5 dni, mimo pisemnego
wezwania Zamawiającego,
c) Wykonawca mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, opóźnia się z realizacją
przedmiotu Umowy,
d) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z Umową lub nienależycie wykonuje
swoje zobowiązania umowne.
Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy wadliwie albo sprzecznie z Umową,
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§ 17

1.

Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w drodze jej wypowiedzenia z zachowaniem 30dniowego okresu wypowiedzenia, przypadającego na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli
Wykonawca rażąco naruszy jej istotne postanowienia, jednakże, gdy rażące naruszenia
postanowienia Umowy oraz jego skutki nadają się do usunięcia, Zamawiający może wypowiedzieć
niniejszą Umowę jedynie wtedy, gdy pomimo wezwania drugiej strony dokonanego w okresie 7
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2.

3.
4.

1.

2.

dni od stwierdzenia naruszenia, jego skutki nie zostały niezwłocznie usunięte, nie później jednak
niż w terminie 7 dni.
Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym z winy Wykonawcy w następujących przypadkach:
a) gdy wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe (z opcją likwidacji lub
układu) lub egzekucyjne albo inne postępowanie o podobnym charakterze,
b) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w ciągu 14 dni
od ustalonej daty rozpoczęcia jej wykonywania, a także gdy w przypadku wstrzymania
realizacji umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie wznowi jej realizacji w ciągu 7 dni od
chwili otrzymania decyzji o dalszej realizacji od Zamawiającego,
c) Wykonawca zaniecha, z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w
sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 5 dni lub opóźnienie w realizacji
którejkolwiek z czynności przekroczy 5 dni,
d) rażącego naruszenia postanowień umownych w szczególności wadliwego lub sprzecznego z
umową wykonywania przedmiotu umowy mimo upływu terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego w wezwaniu do zmiany takiego działania i zaniechania.
Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i
powinno zawierać jego uzasadnienie.
Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie za wypowiedzeniem lub bez
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§ 18
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy przez okres wykonywania umowy wszelkie
okoliczności i poufne informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem umowy.
Za informacje poufne Strony uważają informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, bazy
klientów, know-how, Stron umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy właściwe przepisy
prawa, w szczególności regulacje ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst
jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 380, z późn. zm.).

§ 19
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 20
Spory powstałe w wykonaniu niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 21
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załączniki:
Nr 1 – wydruk KRS Zamawiającego
Nr 2 – wydruk CEIDG/KRS* Wykonawcy
Nr 3 – Część III ZO – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Nr 4 – Formularz Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami
Nr 5 – Wykaz Cen
Nr 6 – Część I ZO – Instrukcja dla Wykonawców (IDW);
Nr 7 - Wykaz kluczowych ekspertów

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Zapytanie ofertowe dla zadania nr 7
Inżynier Projektu wraz z Pomocą Techniczną dla projektu pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Świdnica”.

